
للنععاس مراعععاة سببها يكو ن قد بالعلينية الله خشية ل ن الحقيقية الخشية
كععا ن إذا لكععن بهععا يرائععي لينععه الشرك من شيء الخشية هذه في ويكو ن
وكععم حقيقععة الخاشععع هو فهذا الله إل عليه يطلع ل مكا ن في الله يخشى

ينفسعه وبيععن بينعه فيمععا ولكعن المعاصعي يفعععل ل النععاس عند إينسا ن من
الصععل ح ظاهره : إينسا ن يقول شخص حدثني إينسا ن في ، ينعم بها يتهاو ن

فععي هععو لكنه التلفزيو ن في أو الراديو في الاغايني سمع إذا ينكر إينه حتى
اللععه خشععي هذا الاغايني سماع على ويكب والتلفزيو ن الراديو يقتني بيته

ولععم الحقيقععة فععي النععاس خشععي هععذا بععالغيب الله خشي ما ل ؟ بالغيب
اللععه تعظيععم بقلبه يقوم أ ن لبد الله يخشى الذي ل ن وجل عز الله يخش

اا ، النععاس بغيبة أو الناس بحضرة سواء وتعالى سبحاينه (( يخشششى أيضعع
اا البصار عن اغاب بما ) أي) بالغيب الله اا الذا ن وعععن ينظععر وهععو سععمع

وإل صععح الجععوار ح خشية من ملحظة أعظم القلب وخشية القلب خشية
الله يخشى الذي ل ن الجوار ح خشية من مراقبة أعظم القلب خشية ؟ ل

اا يكو ن بقلبه خشععية تراقععب أ ن يجب ولينه أكثر ولحقه وجل عز لله مراقب
الجععوار ح خشية ، إخوايني يا اينتبهوا الجوار ح خشية تراقب مما أكثر القلب
يقوم أ ن يستطيع إينسا ن كل بيته في حتى بها يقوم أ ن إينسا ن كل بإمكا ن
يعنععي الرفععع موضع يديه يرفع سجوده موضع إلى ينظر يتحرك ول يصلي

خشععية أمععا اغافععل القلععب لكععن الصععلة ظععاهر في تامة استقامة يستقيم
عليهععا ويحععرص الينسععا ن يراقبهععا أ ن يجععب التي وهي الصل فهي القلب
اا اا حرص اا) بشالغيب الرحمشن (( وخشي:  قععوله معنععى وهععذا تامعع ) إذ

علععى ) يعععود) (( بالغيب:  قععوله أ ن القععولين مععن الراجععح بل الصواب
اا تعععالى اللععه يخشععى أي الخاشي تعععالى اللععه ويخشععى الخلععق عععن اغائبعع
؟ إيععش خشععية وهععي الذا ن تسععمعها ول للعيععو ن تظهععر ل اغائبععة بخشععية
  القلب خشية

المغشععي مععن حععال هنععا الغيب أ ن " واعتبر يره : " ولم المؤلف قول أما
الظععاهرة البينععة آياته ولكن يرى ل صحيح وجل عز الله ل ن ينظر فيه فهذا
: والسععلم الصععلة عليععه النععبي قععال ولهععذا ربععه يععرى الينسععا ن كععأ ن

يششراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن ( الحسان
اليععات أو الكوينيععة اليععات سععواء فيهععا الينسععا ن تأمععل كلمععا الله  فآيات)

هذه تضمنه كلما له وظهر الخالق وجود له ظهر فيها تأمل كلما الشرعية
ااا صفاته من اليات اا ظهور اا فالصععواب وجععل عععز اللععه يشععاهد كأينما بين إذ

دللععة يدلنا ما آياته من ينرى لكن الله ينر لم : وإ ن ينقول ليننا الول المعنى
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يي ((:  يقعععول وعظمته وجوده على ؟ إيه على إيش يقينية قطعية شش يخ يو
ين يم حح رر شب ال حي يغ حل هه شبا حر شش يب ةة يف ير شف حغ يم قال ) ثم) (( تنذر:  قال ) شوف) شب

لععه حصل بالينذار اينتفع إذا ، بالينذار فينتفع تنذره ) متقابل ن) (( فبشر: 
هه(( :  قال ولهذا البشارة فاستحق الثواب حر شش يب ةة يف ير شف حغ يم ةر شب حج يأ ةم يو شري يك

فعععل ) علععى) كريششم (( وأجششر ) للععذينوب) (( بمغفرة الجنععة  هععو))
النععبي كقععول الصفات وكرم العينة الذات كرم يتضمن والكريم الحسنات

بذاتها الكريمة  يعني) أموالهم وكرائم ( إياك:  والسلم الصلة عليه
أينععه وجععدينا بععذاته الجنععة ينعيم إلى ينظرينا إذا بذاته الكريم الجر ، وبصفاتها

وينخععل فاكهة الجنة ففي الجنة ينعيم من وأينفع وأحسن وأجمل أكرم كريم
مععن أكععرم أينععه وجدت الدينيا ينعيم إلى هذا ينسبت إذا وخمر وعسل ورما ن

اا صفاته في ، ذاته في  الدينيا ينعيم اا هو ذلك واغير ورائحته طعمه أيض أيضعع
. واضح أكرم
اا كريم سععبعمائة إلى أمثالها بعشر ؟ بكم فالحسنة المقابلة حيث من أيض

على تبيع ، العوض بقدر يكو ن الدينيا في الجر ، كثيرة أضعاف إلى ضعف
أزيععد مععا عشرة إل أعطيك ما آلف عشرة كم قيمتها آلف بعشرة سيارة

اا تبذل لينك وأعظم أكرم الخرة آجر الخرة في لكن ؟ كعم وتعطعى واحد
أجععر ، الجععر كععرم فصععار كععثيرة أضعاف إلى ضعف سبعمائة إلى عشرة
ومعاوضععته أو ومقععابلته ؟ وإيععش وصععفته عينه في وجوه عدة من الخرة

هو: "  المؤلععف قععال ، الععدينيا وأجععر الععدينيا عععوض مععن بكثير أعظم فإينه
مععا علععى تشععتمل الجنة أ ن شك ول للمعنى ل المراد تفسير " هذا الجنة
.  ذكرينا

رنا:  تعالى قال ثم شإ هن ((  حح شي ين حح يتى هن حو يم حل هب(( ) للبعث) ا هت حك ين يو ) فععي)  
يما(( المحفوظ اللو ح هموا   رد عليععه ليجازوا وشر خير من حياتهم ) في) يق

حم(( هه ير يثا يوثآ رل(( بعدهم به استن ) ما)   هك يو ةء   حي (( فعله من ) ينفرغ) يش
هه ينا حي يص حح شفي(( ) ضبطناه) أ ةم   يما ةن(( بيععن كتععاب ) في) شإ شبي هم  هععو))  

رنا:  تعالى الله قال المحفوظ اللو ح شإ هن ((  حح شي ين حح يتى هن حو يم حل هب ا هت حك ين يما يو
هموا رد حم يق هه ير يثا ال) يوثآ : مناسبتا ن لها قبلها بما الية هذه : مناسبة ) أو

الصلة عليه الرسول بذكرى ينتفع من حال ذكر لما أينه الولى المناسبة 
ال أ ن بين ينتفع ل ومن والسلم وسععوف مععوته بعععد يحيععى سععوف منهم ك

وفيهععا المنتععذر للمؤمن بشارة ففيها ظاهرة فالمناسبة عمله على يجازى
 خالف لمن وتخويف إينذار
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اا بمنزلععة تكععذيبهم فععإ ن المكععذبين هؤلء حال ذكر لما تعالى الله : أ ن ثايني
اا الله كا ن وإذا الموت اء الموتى إحياء على قادر اا إحيا علععى قادر فهو حسي

اا إحياء بالكفر الموتى هؤلء إحياء قععال وجهين من المناسبة فتكو ن معنوي
 :

رنا شإ هن ((  حح شي ين حح يتى هن حو يم حل وجععل عععز والله جمع ضمير ) هذه) (( إنا) ) ا
اا التعظيععم على ؟ شيء أي على هذه فتحمل واحد هن((  قطععع حح شي ين ححشش هن

يتى حو يم حل : إينععا وقيععل سععقطت لععو لينهععا فصععل ضمير ) هذه) (( نحن) ) ا
ل ينحععن يعنععي للتخصععيص فصععل ضععمير فهي الكلم استقام الموتى ينحي

آدم بنععي مععن المععوت ويشععمل ميععت ) جمععع) المششوتى (( نحي اغيرينععا
هب((:  قوله لكن واغيرهم هت حك ين يو هموا يما   رد حم يق هه ير يثا إيععش علععى ) يدل) يوثآ

ثععم عام لفظ جاء إذا والسنة القرآ ن في ينظائر له وهذا التخصيص على ؟
ل أو العمععوم يخصععص هععذا فهععل أفععراده ببعععض يختععص حكععم بعععده ذكر

اا أينهععم وجععدينا رحمهععم العلمععاء تصععرف إلععى ينظرينععا إذا ؟ يخصصععه أحياينعع
اا يجعلععوينه اينععا للعمععوم مخصصعع اا يجعلععوينه ل وأحيا ال للعمععوم مخصصعع فمث

هت يقا رل يط هم حل يوا ين ((  حص رب ير يت رن يي شه شس هف يأن ية شب يث ةء يثال هرو لل يوال هق شح رن يي ههشش حن يل يأ

ين حم هت حك يق يما يي يل هه يخ رل رن شفي ال شه شم يحا حر أ
حن ي رن شإ رن هكشش شم حؤ شه هيشش رل شم شبششال حو ييشش حل يوا

شر شخشش رن ال هه هت يل هعششو هب لق يو يحشش رن يأ شهشش شد ير يك شفششي شب شلشش حن يذ هدوا شإ يرا أ
ححا ي حصششال )) شإ

هععذا أفععراد ببعععض يختععص حكم وفيها عموم فيها الية هذه]228[البقرة:
؟ اغاينم يا العموم أين ، العموم

هت((   يقا رل يط هم حل ين يوا حص رب ير يت رن يي شه شس هف يأن ية شب يث ةء يثال هرو يشمل هذا ) فإ ن) هق
ذلععك بعععد قععال ثععم العمععوم هععذا رجعععة لهععا ليععس ومععن رجعععة لهععا مععن

لق(( المطلقععات بعولة ) أي) (( بعولتهن يح يأ رن   شهشش شد ير يك شفششي شب شلشش حن يذ شإ
هدوا يرا أ

ححا ي حصال إ ن ينقععول فهععل بالرجعيععات ؟ بمععن يختص الحكم ) هذا) شإ
بهععا ) المععراد) يتربصششن (( المطلقششات:  قوله في بالمطلقات المراد

 عام أينه على العلماء أكثر ينعم ؟ عام هو أو الرجعيات
فعة وسلم عليه الله صلى النبي : " قضى جابر قال السنة إلى ينأتي بالش
" فعي شفعة فل الطرق وصرفت الحدود وقعت فإذا يقسم لم ما كل في
فهععل ، العمععوم هععذا أفععراد ببعععض يختص تعقبه حكم هذا وفي عموم هذا

، المعقععب أو ؟ المعقععب الحكععم هععذا يقتضععيه بمععا ينأخععذ أو بالعموم ينأخذ
ققب كععل في بالشفعة وسلم عليه الله صلى النبي قضى طيب ، أصح المع

وبينععك بينععي كععا ن لععو حععتى يقسععم ل مععا كل ؟ يشمل وإيش يقسم لم ما
كععل في بالعموم ينأخذ إيننا ؟ ل ول الشفعة فلي منها ينصيبك  قلتو سيارة
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يختععص هععذا شععفعة فل الطععرق وصرفت الحدود وقعت فإذا يقسم لم ما
" يختععص يقسععم لععم ما كل : " في قوله إ ن ينقول فهل بالراضي ؟ بإيش

وبععاع سععيارة في شريكا ن كا ن إذا وينقول ؟ المفرع الحكم مثل بالراضي
الحكععم هذا وينجعل بالعموم ينأخذ ينقول أو للثايني شفعة فل ينصيبه أحدهما
اا فيه ؟ به يختص أفراده لبعض الخاص ينحن التي المسألة هذه خلف أيض

حععتى ميععت كععل ؟ تشععمل ) إيععش) الموتى نحي نحن (( إنا ال ن فيها
فهععل بععالمكلفين خععاص ) هععذا) وثآثارهم قدموا ما (( ونكتب البهائم
: قععوله بععدليل المكلفيععن ) مععن) المششوتى نحششي نحششن (( إنا:  ينقععول

ببعععض يختععص بحكععم وتعقيبععه عام هو ينقول ) أو) قدموا ما (( ونكتب
، إخععوايني يعا الخلف علعى ينبني عام طيب ؟ التخصيص يقتضي ل أفراده
أ ن : ممكععن ينقععول فنحععن هععذا مثععل فععي يختلفو ن تشاهدو ن كما العلماء

(( ونكتب:  قوله بدليل وآثارهم قدموا ما لهم تكتب الذين الموتى ينقول
نحششن (( إنا ....العمععوم : أينععا القائل يقول ) وقد) وثآثارهم قدموا ما

وهععم ) بعضععهم) قشدموا مشا (( ونكتشب ميععت ) كععل) المشوتى نحي
 . الوقت اينتهى المهم طيب ، المكلفو ن

يما رن شإ هر ((  شذ شن  هتن يع يم يب رت ير ا حك شذ يي ال شششش يخ ين يو يمشش حح رر شب ال حي يغ حل هه شبششا حر شششش يب يف
ةة ير شف حغ يم ةر شب حج يأ ةم يو شري أ ن وذكرينععا ، الععذكر يتبععع : الععذي وصععفين  ذكععر)) يك

. : الول بأمرين يكو ن الذكر اتباع
: ...... الطالب
بالحكععام : العمععل والثععايني مقتضاها واعتقاد الخبار تصديق : ينعم الشيخ

اا للمأمور فعل الرحمششن (( خشي:  الثععايني والوصععف ، للمحععذور وترك
. ) والخشية) بالغيب
: ..... الطالب
بععن الرحمععن عبععد يا ذلك دليل المخوف بعظمة علم عن : الخوف الشيخ

 ؟ داود
: ...... الطالب
. المخشي بهذا العلم مع الخوف هي الخشية أ ن : دليل الشيخ

يما:  الطالب رن شإ يشى (( حخ يه يي رل حن ال شه شم شد يبا هء شع يما يل هع حل ]28)[فاطر:) ا
يما:  الشيخ رن شإ يشى (( حخ يه يي رل حن ال شه شم شد يبا هء شع يمششا يل هع حل أ ن وذكرينععا  طيععب)) ا
والثععايني المؤلععف ذكععره أحععدهما وجهيععن ) يحتمععل) (( بالغيب:  قععوله

. ينحن ذكريناه
 : ...... الطالب
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رل((  هك ةء يو حي هه يش ينا حي يص حح ةم شفي أ يما ةن شإ شبي )) شيء (( وكل:  ) قال) هم
) هععذه) (( كششل) ) شششيء (( كششل) ) (( أحصيناه يفسره بفعل ينصبه

يكععو ن هععذا ) وعلععى) (( أحصيناه:  قوله يفسره محذوف لفعل مفعول
تقععل ل يعنععي والمفسععر المفسععر بيععن تجمع ول شيء كل أحصينا التقدير
والمفسععر المفسععر بيععن يجمععع ل لينععه أحصيناه شيء كل أحصينا التقدير

لكععن ، مبين إمام في شيء كل وأحصينا التقدير تقول تقدر أ ن أردت فإذا
المسععند ذكر في المسند ليكو ن الوجه هذا على الصيغة جعلت يعني قدم
) يعععودا ن) (( أحصيناه في ) والضمير) شيء (( كل ل ن ، مرتين إليه

مفعععول أينععه على مرة ، مرتين المعمول ذكر هنا فيكو ن واحد شيء على
(( أحصيناه:  قوله وهو المذكور لذلك ضمير أينه على ومرة مقدر بفعل

والشععتغال الشتغال يسمى ؟ إيش النحويين عند يسمى التركيب ) هذا)
والكراهيععة والباحععة والسععتحباب الوجععوب الخمسععة الحكععام فيه تجري

ينصععبه يجععب تارة يعني شرعي وجوب ما ينحوي وجوب هذا لكن والتحريم
، المععرا ن يستوي وتارة رفعه يترجح وتارة ينصبه يترجح وتارة يمتنع وتارة

اا ؟ يترجععح الذي ما التركيب هذا مثل في النصععب يترجععح سععتقولو ن طبععع
هنععا الجملععة ل ن ؟ لمععاذا النصععب يترجععح ، ال ن منصععوبة لينهععا تردد بدو ن

ال جعلنععاه فععإذا فعلية جملة على معطوفة صععارت محععذوف لفعععل مفعععو
وتناسععب فعليععة صععارت ؟ اسععمية وإل فعليععة ؟ إيععش المعطوفععة الجملة

مععن هععذا إ ن قلنععا طيععب ؟ ل وإل معلععوم هذا تضادهما من أولى الجملتين
)) (( أحصيناه:  قععوله ل ن هنععا النصععب وترجععح طيععب الشععتغال بععاب

الينتبععاه ) أرجععوا) وثآثشارهم قشدموا ما (( نكتب:  قوله على معطوف
) صععار) (( أحصيناه فعليععة والجملععة عطععف حععرف الععواو جعلنععا فععإذا

الرفععع جععائز هععو رفعنا ولو فعلية جملة على فعلية أتموا جملة المعطوف
صععار ، أحصععيناه ّشععيء وكععل وقلنععا رفعنععاه لععو ، أرجععح النصععب لكععن هنا

الول ؟ أينسععب أيهمععا فعليععة جملعة علععى اسمية جملة عطف هنا العطف
النصععب : إ ن ينقععول ولهذا فعلية جملة على فعلية جملة ينعطف أ ن أينسب

أ ن يجععوز لكععا ن يغيععر ول اللععه كلم فععي أينععه لول الرفع جواز مع أرجح هنا
يجععوز ضععربته زيععد قلنا لو ولهذا ؟ ل وإل فهمتم أحصيناه ّشيء وكل ينقول

اا أقول أ ن جملععة فععي ول الصل لينه الرفع ؟ أرجح أيهما لكن ، ضربته زيد
اا ضربت قلت لو لكن شيء عليها ينعطف فععي يجععوز ، أكرمتععه وعمععر زيد

قلعت لينععي النصععب ؟ أرجعح أيهمععا لكن الرفع ويجوز النصب أكرمته عمر
اا ضععربت ؟ مععاهي معروفععة عنععدكم الفعليععة والجملععة فعليععة جملععة زيععد
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اا ضربت بالفعل المبدوءة اا أقول زيد رر ويجععوز أكرمته وعمر أكرمتععه وعمعع
سععبيل علععى هععذا ذكرينععا ينحععن طيععب الجملععتين لتناسععب أولى الول لكن

جملععة جاءت إذا القاعدة هذه لكن ينحو درس الدرس ليس ول الستطراد
فالراجععح اسععمية جملععة علععى معطوفة أو ابتدائية كاينت فإ ن اشتغال فيها

قععال طيععب النصععب فالراجععح فعلية جملة على معطوفة كاينت وإ ن الرفع
رنا:  تعالى الله شإ هن ((  حح شي ين حح يتى هن حو يم حل هب ا هت حك ين هموا يمششا يو رد حم يقشش هه ير يثششا يوثآ

رل هك ةء يو حي هه يش ينا حي يص حح ةم شفي أ يما ةن شإ شبي يكتب الذي ) هل) (( نكتب )) هم
: تعععالى لقععوله اللععه بععأمر الملئكععة ؟ اللععه بأمر الملئكة أو وجل عز الله

رال يك حل ((  ين يب هبو شذ يك شن هت شدي رن* شبال شإ يو حم   هك حي يل ين يع شظي شف يحا :9)[الينفطعععار) يل
السععيد يقول كثيرة العربية اللغة في موجود المر إلى الكتابة وإسناد]10

وجل عز الله ) يقول) (( نكتب فهنا ، عبيده كتبه والمراد وكذا كذا كتبت
يقععول كا ن وإل دليل إلى ينحتاج ، ذلك دليل بملئكته ) والمراد) (( نكتب

رال ذلععك دليععل ؟ ظععاهره عععن تصرفه ليش يك حل ((  ين يب هبو شذ يكشش شن هت شدي * شبالشش
رن شإ حم يو هك حي يل ين يع شظي شف يحا حما* يل يرا شك ين   شبي شت ين* يكا همو يل حع يي ين يمششا   هلششو يع حف )) يت

فععي قععدموه مععا ) أي) قششدموا مششا (( نكتب:  وقوله]11:12[الينفطار
ال يعمل إينسا ن كل ل ن صالحة أعمال من الدينيا اا عم فععإينه الدينيا في صالح

الثمععن يقععدم المشتري البيع في السلم تعرفو ن ، السلم بمنزلة قدمه قد
يكو ن وقد القيامة يوم يكو ن ؟ يكو ن متى المثمن ، للثمن مقدم ال ن أينت
اا القيامة ويوم الدينيا في ال عملععت إذا ال ن فععأينت ، جميع اا عم فقععد صععالح

اا ال ن لنفسك قدمت ل اللععه وأ ن بهععذا ثععق القيامععة يعوم عوضععه تأخععذ ثمن
ال أحسععن مععن أجععر يضيع ) يقععول) قششدموا مششا (( نكتب:  وقععوله ، عم

" حيششاتهم فششي قششدموا ما المحفوظ اللوح في نكتب: "  المؤلف
اللععو ح فععي الكتابععة هنععا بالكتابععة المععراد أ ن المؤلععف عليععه مشععى هكععذا

)) (( نكتب:  قععوله ل ن اللفععظ لظععاهر مخالف التفسير وهذا المحفوظ
ال كلم ، لفظي بدليل إل الماضي على يحمل ل والمضارع مضارع فعل مث

اا جعلته المضارع على دخلت إذا ، السععياق عليععه يدل حالي دليل أو ماضي
الكتابععة ، المحفععوظ اللععو ح ) فععي) (( نكتب المراد أ ن على دليل ل وهنا
حد:  تعععالى قععال كمععا اينتهععت ؟ ل وإل اينتهععت المحفوظ اللو ح في يق يل يو  ))

ينششا حب يت شر شفششي يك هبششو رز حن ال شد شمشش حعشش شر يب حك شذ رن الشش يض يأ حر ل
ي يهششا ا هث شر يي يي شد يبششا شع

ين هحو شل رصا أ ن يمكععن ول كتععابته اينتهت المحفوظ اللو ح]105)[الينبياء:) ال
 المراد ولكن اينتهى ) لشيء) (( نكتب تصاغ
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وإل تكتععب والملئكة قدموا ما تكتب الملئكة بواسطة ) يعني) (( نكتب
اا تكتب ؟ كتبت يكتبععو ن والععذين العمععال صععحائف فععي ينكتععب الصواب إذ

وشععر خيععر من حياتهم ) في) قدموا (( ما ، وجل عز الله بأمر الملئكة
مععا لكععن وشر خير من الينسا ن قدم ما وجل عز الله يكتب ، عليه ليجازوا

ينعععم صععح بمضمو ن فليس شر من قدمه وما مضمو ن فهو خير من قدمه
لععم إذا عنععه اللععه يعفو قد والشر بشيء أمره يضيع أ ن يمكن ل الخير ل ن
اا يكن رن:  تعالى لقوله شرك شإ يه ((  رل هر ال ال شف حغ حن يي يك يأ ير حش شه هي هر شب شف حغ يي يما يو

ين يك هدو شل حن يذ يم هء شل يشا كععا ن إذا الينسا ن مصلحة من وهذا]48)[النساء:) يي
: قععال ينعععم مصععلحته مععن ؟ مصععلحته اغيععر مععن وإل مضععمو ن اغيععر

أعقععب مععا والثر أثر جمع الثار طيب بعدهم به استن ) ما) (( وثآثارهم
قععال ؟ بآثععارهم المراد فما يعقبه فإينه المشي بعد القدم أثر ومنه الشيء
اا وليععس كمثععال التفسير " وهذا بعدهم به استن ما: "  المؤلف حصععر

الصععلة عليععه النععبي لقول بعدهم به استن مما أكثر الثار يكتب الذي ل ن
مششن إال ثالثششة مششن إال عمله انقطع النسان مات ( إذا:  والسلم
ال) لششه يششدعو صشالح ولششد أو بششه ينتفششع علششم أو جارية صدقة  فمث
اا آثععارهم مععن ، ل ؟ قععدموا ممععا وإل آثارهم من هذه الجارية الصدقة أيضعع

اا أو مزرعة أوقف إذا الينسا ن أوقف إذا هذا واينتفعععوا الفقععراء على بستاين
حيععاته فععي التقععديم أصل كا ن وإ ن شك بل الثار من هذا صار موته بعد به

بعععد بععه اينتفع ما كل ، آثارهم من النافع العلم ، مماته بعد صار النفع لكنه
اا الصالح الولد ، آثارهم من فهو علم من موته من الولد ل ن آثاره من أيض

طيععب الثععار من فهو أمه أو لبيه يدعو صالح ولد كا ن فإذا الينسا ن كسب
فهععو الحميععدة والخلق الصععالحة العمععال مععن بعععده الناس به اقتدى ما

اا اا الثار من أيض قععاله الععذي وهععذا المثععال سبيل على المؤلف ذكره ما إذ
. الصحيح هو هذا الينسا ن موت بعد من كا ن ما بالثار المراد أ ن المؤلف
بهععا يتقععدمو ن الععتي الثععار ، بالثار المراد أ ن إلى المفسرين بعض وذهب

كععل للينسععا ن يكتععب تعععالى اللععه فإ ن الصلوات إلى كالمشي الطاعة إلى
النععبي بأ ن هؤلء واستدل خطيئة عنه بها ويحط درجة بها له فيرفع خطوة
تكتششب ( دياركم:  لهععم قععال سععلمة لبنععي قععال وسععلم عليه الله صلى

هععذا ولكععن تكتععب الثععار والسععلم الصلة عليه الرسول  فجعل) ثآثاركم
ممععا  هععذا) ثآثششاركم ( تكتب:  الرسععول قععول ل ن ينظععر فيها الستدلل

اا سعماه ولكنعه ؟ كععذلك أليععس حيععاتهم في قدموه هععو أثعر ينععم لينعه أثععر
(( مابع المراد أ ن المؤلف قال كما الية أ ن فالصواب والمسير الممشى

7



حششتى حيششاتهم فششي الصششالحة أعمششالهم من سبق ما) " ) قدموا
: قال طيب موتهم بعد كا ن ما " وآثارهم المساجد إلى مسيرهم ثآثار

رل (( هكشش ةء يو حي هه يششش ينا حي يصشش حح ةم شفششي أ يمششا ةن شإ شبيشش : المؤلععف  قععال)) هم
الحصا من مأخوذ الضبط بمعنى " والحصاء ضبطناه) " ) (( أحصيناه

أو بالحصععى الشععياء يضععبطو ن يكتبععو ن مععا أمية أمة ينعلم كما العرب ل ن
إذا فكععاينوا يكتبععو ن ول يقععرءو ن مععا أشععبهه ومععا بالرمععح ويقععدرو ن شبهها
كيس أعطاك تفضل قال القوم عدد كم حصى أخذوا الشيء ضبط أرادوا

: الشععاعر قععال ولهذا القوم عدد خلص عدها إذا ؟ ل وإل ويعده ، الحصى
"للكافر العزة وإنما حصى منهم بالكثر ولست" 

"وإينمععا ينعم كثيرين مش قومك " يعنيحصى منهم بالكثر ولست" 
كععل على ينعم الحصى كثر القوم جاء فيقال المثل للكافر" ويضرب العزة
كععاينت العععرب ل ن إحصععاء الضععبط وسمي ) ضبطناه) (( أحصيناه حال

هه((  قال بالحصى الشيء تضبط ينا حي يص حح ةم شفي أ يما ةن شإ شبي بين  كتاب)) هم
عععدة على يطلق ) المام) إمام (( في صحيح هذا المحفوظ اللو ح وهو

ال الصععلة فإمععام مرجععع أينه يجمعها معا ن للمععؤمنين مرجععع لينععه إمععام مث
لينععه إمععام والكتاب إليه الناس يرجع مرجع كذلك الحكم وإمام به يقتدو ن
هج (( تعالى الله قال كما مرجع شر حخ هن هه يو يم يلشش حو شة ييشش يمشش ييا شق حل حبششا ا يتا هه شك يقششا حل يي

حرا هشو حأ* يمن ير حقشش يك  ا يبشش يتا يفششى شك يك يك شسشش حف ين يم شب حو ييشش حل يك ا حيشش يل حبا يع شسششي )) يح
اا]13:14[السراء )) (( مششبين:  وقععوله كتععاب ) فععي) إمام (( في إذ

مععن ؟ الثلثععي من ول الرباعي من هنا مبين " ل ن بين بمعنى: "  يقول
يععبين بععا ن مععن الثلثععي مععن فهي بين أما مبين فهو يبين أبا ن من الرباعي

اا بمعنعى تأتيا ن وأبا ن با ن وكلمة بين فهو وأبععا ن الصععبح بعا ن فيقعال واحععد
يعنععي الشععيء أبععا ن وأوضععح أظهععر بمعنععى تععأتي بأينها أبا ن وتنفرد الصبح
فإينهععا الكريععم القععرآ ن في مبين كلمة جاءت فإذا عرفتم وأوضحه أظهره
لكععن وموضععح مظهععر بمعنى تكو ن أ ن وتصلح بين بمعنى تكو ن بأ ن تصلح

اا للوجهين تصلح فيه جاءت موضع كل ليست موضع في تكو ن قد ل جميع
ال ينعم بين إل تصلح ل فمث
حن ((  شإ هنوا يو حن يكششا هل شمشش حبشش شفششي يق ةل يل ةن يضششال شبيشش عمععرا ن: )[آل) هم

شب* (( حم لكن ظاهر بين معناها]164 يتششا شك حل يوا شن   شبيشش هم حل )[الزخععرف:) ا
اا كععا ن إذا وهو الموضح ؟ الموضح ول البين بمعنى]2 واضععح فهععو موضععح

إذا حال كل على المعنى في أبين يعني أبين مظهر بمعنى مبين هنا لكنها
أظهععر بمعنععى الععذي الربععاعي مععن تكو ن فإ ن صلحت مبين كلمة جاءتكم
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المظهععر ل ن عرفتععم ظهععر بمعنى الذي بالرباعي تفسيرها من أولى فهو
: قععال أشععمل معنععاه فيكععو ن لغيععره والظهععار بنفسععه الظهععور بين جامع

اللششوح أنششهالمععبين: "  المععام المؤلععف ) يقععول) مششبين إمششام (( في
فيععه كتبععت المحفععوظ اللو ح فإ ن محتمل يعني صحيح " وهذا المحفوظ

فسععرها كمععا تكععو ن أ ن الينسععب ) هععل) (( مبين هنا ولكن العباد أعمال
الخيععر الصععح ؟ أولععى أيهمععا ؟ مظهر ) بمعنى) (( مبين أو بين المؤلف
ن كتعاب إينعه المعنى هل الول المعنى يستلزم يظهعر معبين كتعاب وإل بي
للمععور مععبين الكتععاب هععذا ل ن أولى الخير المعنى أ ن الظاهر ؟ الحقائق
اا كا ن ما قلنا وكما لها موضح . ينعم بين فهو مبين

: ...؟ الطالب
" المحفششوظ اللوح: "  المؤلععف قععال كما تكو ن ل ن صالح ، : ل الشيخ

صحائف تكو ن أ ن ويجوز اينتهى قد أينه ) واضح) (( أحصيناه:  يقول لينه
حأ(( :  تعالى لقوله العمال ير حق يك ا يب يتا يفششى شك يك يك شسشش حف ين يم شب حو ييشش حل يك ا حيشش يل يع
حبا شسي )  ) يح

حب:  تعععالى اللععه قععال ثععم شر حضشش يوا حم ((  ههشش حال يل يث يب يم يحا حصشش شة يأ ييشش حر يق حل )) ا
مقععرب معنععى أينععه لشععك " وهععذا اجعل: "  بمعنععى ) قال) (( اضرب

ال ضععرب بمعنععى ال جعععل أي مث ل ن ، اتخععذ بمعنععى اضععرب إ ن وقيععل مث
اا الذهب ضرب ومنه وتكييف صناعة عل يدل الضرب الععذهب ضرب خاتم

اا اا يعني سكة الذهب ضرب حلي اا اتخذه بمعنى ينقود ومععا سععكة اتخععذه حلي
يشععتمل المثل ل ن الشيء بصناعة به للعتبار المثل ذكر فشبه ذلك أشبه
اا في المثل يأتي ل ولهذا متعددة أجزاء من مركبة متكاملة هيئة على اغالب

مشععتملة صععورة ؟ إيععش تشععبيه فععي المثععل يأتي إينما بمفرد مفرد تشبيه
أي مثععل ضععرب سععمي ولهععذا فاهمين أينتم صورة في متعددة أجزاء على
: المؤلععف وقال معادينها من واغيرها والخواتم الوايني ينصنع كما مثل صنع

حال لهم (( اضرب حال:  ) قععال) مث (( أصششحاب ، أول ) مفعععول) (( مث
والصععواب ، المؤلععف مععن سهو أينه الظاهر هذا ، ثايني ) مفعول) القرية
الول المفعععول فيكوينععو ن القريععة أصععحاب معععه المفععروض ل ن العكععس

ال أ ن والصعواب ، اينقلب المؤلعف إععراب ففععي الثعايني المفعععول هو ومث
حال و أول ) مفعول) القرية (( أصحاب اجعععل أي ثععا ن ) مفعول) (( مث

ال اجعلهععم لععك المكععذبين لهععؤلء القرية أصحاب امثععل بععه يعتععبرو ن مث وال
ممثل اا اجعله يعني والشبه كالشبه وال اا أمر ابه ومعا ، بعه يتعظعوا حعتى مش
. ال ن ينكمل أ ن يمكن
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حال:  قوله إ ن السؤال وقت يأتي سؤال في ) ما) القرية أصحاب (( مث
  الله شاء

حب شر حضشش يوا حم ((  ههشش حال يل يث يب يم يحا حصشش شة يأ ييشش حر يق حل )) (( اضششرب ) كلمععة) ا
خطععابه يتععأتى مععن لكععل أو والسععلم الصععلة عليه للرسول فيها الخطاب

اا يكو ن تارة هذا مثل أ ن لنا سبق اا يكععو ن وتعارة عام أينه في صريح صععريح
، الععوجهين يحتمععل وتععارة وسععلم عليععه الله صلى بالرسول خاص أينه في

الصععلة عليععه الرسععول هععذا خصوصية في صريحة هي التي الشياء فمن
لمعن الخطعاب ) فهنا) صدرك لك نشرح (( ألم:  تعالى قوله والسلم
اا والسلم الصلة عليه للرسول عععام بعأينه  الصععريحة الشععياء ومععن قطععع

لي أيها (( يا:  قوله مثل شبشش رن يذا ال هم شإ هتشش حق رل يء يط يسششا شن ولععم]1[الطلق:)) ال
احتمععال وأمععا العموم به يراد الول الخطاب أ ن على فدل طلقت إذا يقل
اا يكو ن أ ن اا أو بالرسول خاص أ ن الرجععح هو فما القرآ ن في كثير فهو عام

اا ينجعله اا أو خاص اا ينجعله أ ن الرجح ؟ عام اا جعلناه إذا أشمل لينه عام عامعع
ااا ، واغيععره وسععلم عليععه الله صلى الرسول شمل لي ينقععول أ ن ممكععن إذ

ال اضععرب ال ن داعيععة يب(( :  قععال القضععية بهععذه للمكععذبين مث يحا حصشش يأ

شة يي حر يق حل حذ ا يهشا شإ يء ين يجا هلو يسش حر هم حل " هععذه أنطاكيشا: "  المؤلععف  قععال)) ا
ولكععن مفهومعة معروفععة قريعة كأينها يعني الذهني للعهد أل فجعل القرية

فععي معععروف اغيععر هععذا إ ن وقععال التفسير في كثير ابن ضعفه القول هذا
عليهعا المثعل هعذا ينطبعق ول أهلهعا أهلعك ول دمعرت ما وأينطاكيا أينطاكيا

معينععة اغيععر قريععة هنععا بالقريععة المراد فيكو ن هذا وعلى الوجوه من بوجه
تكععو ن معينععة اغير بقرية مثل لهم اضرب يعني للجنس ؟ ليش أل وتكو ن

هعذه بيعا ن في كا ن لو الله ل ن وذلك الصحيح هو وهذا للعهد ل للجنس أل
معر كمععا المقصعود وليعس وجعل عععز الله لبينها ينعم مصلحة بعينها القرية
اا علينا فائععدة كععبير فيععه ليس  الزما ن أو الماكن أو الشخاص تعيين كثير
بعععض ينععرى ولهععذا ينعععم وقع وما القصة في العبرة المقصود ، الغالب في

ال يتكلفو ن العلماء يتكلفععو ن مبهععم حععديث فععي رجل اسم جاء إذا فيما مث
فععي اختلف تعيينه على يترتب إل اللهم بلزم هذا وليس تعيينه طلب في

أ ن يعنينا ل ينحن هنا حال كل على آخر شيء فهذا للمعنى إظهار أو الحكم
جععرى بمععا العععبرة ؟ إيععش يعنينا الذي أهلها هم ومن القرية هي ما ينعرف

اا ، القصة هذه في بأينطاكيا تعيينها عدم الصواب إذ
حذ((  شإ يها   يء ين يجا هلو يس حر هم حل القرية أصحاب من اشتمال بدل آخره  إلى)) ا

ل ن ينصععب محععل فععي فتكععو ن القريععة أصععحاب من اشتمال ) بدل) (( إذ
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فيكععو ن منعه المبععدل العععراب فععي يتبععع والبععدل ) منصوبة) (( أصحاب
أصععحاب مععن بدل أينه على ينصب محل ) في) المرسلون جاءها (( إذ

القرية ) أي) جاءها (( إذا:  قال القرية
القععول " وهععذا عيسى رسل أي: "  المؤلف ) قال) (( المرسلون 

مععن ) الععذين) المرسششلون (( جاءها بععل عليععه دليععل ول بصحيح ليس
(( جاءهششا) ) المرسششلين لمششن (( إنك:  السورة أول في قوله جنس

عند من رسل فهم هذا وعلى هؤلء جنس من هم )  الذين) المرسلون
فععي قععال  ، وسععلم عليععه الله صلى عيسى قبل من وليسوا وجل عز الله

حذ:  القصة وهذه المجيء هذا تفصيل شإ ينا ((  حل يس حر أ
هم ي شه حي يل شن شإ حي ين حث ) وهععذا) ا

(( إذ:  يقععول اللععه أ ن مععع عيسععى رسععل أي ينقول أ ن القول عجائب من
)) أرسلنا (( إذ:  قععال بععل عيسععى إليهم أرسل إذ يقل ) ولم) أرسلنا

ال هنععا المرسلو ن بالرسل المراد يكو ن أ ن خليل يا فيتعين هذا وعلى رسعع
حذ اللععه عنععد مععن شإ ينا ((  حل يسشش حر أ

هم ي شهشش حي يل شن شإ حيشش ين حث إلععى ) أي) (( إليهششم) ) ا
 الثلثة هؤلء ) من) (( اثنين القرية أصحاب

يما((  هه هبو رذ يك يف الولععى إذ ويععن الولععى إذ مععن بععدل يقععول آخره ) إلى)  
(( أصحاب من بدل ) هذه) جاءها (( إذ) ) أرسلنا _ إذ جاءها (( إذ

بيععا ن الحقيقععة فععي ) لينهععا) جاءها (( إذ من ) بدل) أرسلنا (( إذ ) و)
حذالمجيء هذا لكيفية شإ ينا ((  حل يس حر أ

هم ي شه حي يل شن شإ حي ين حث يما ا هه هبو رذ يك ) التكععذيب) يف
وقالوا كذبوهم فهؤلء التكذيب هو هذا الواقع خلف إلى وينسبته الخبر رد

: تعععالى اللععه قععال ؟ كععا ن فمععاذا برسععل ولسععتم بصععحيح ليس أمر : هذا
ينا(( حز رز يع يف ةث   شل يثا ينششا((  والتشععديد ) بععالتخفيف) شب حز رز يززنششا) ) يع )) (( ع

معنى سواء حد على ذكرهما المؤلف يعني سبعيتا ن والقراءتا ن التخفيف
ينا((  حز رز أرسععل الثنععا ن كذب لما " يعني بثالث الثنين : " قوينا ) قال) يع
اا الله أرسععله لما السلم عليه موسى كقول وهذا التقوية لجل معهما ثالث
حل:  قععال فرعععو ن إلععى تعععالى الله يع حج يوا حرا شلشي ((  شزيش حن يو شلشي شمش حه * يأ

ين هرو شخي يها حد* يأ هد حش شه  ا شري شب حز هه* يأ حك شر حش يأ يو شري شفي   حم 31:3)[طععه) يأ
اا طيب]2 أمرينععا فععي حععتى ينشععاهد وينحععن شععك بل يقععوي الواحد زيادة إذ

اا قال إذا الواقع ال شخص اا قوة ازداد آخر به أيده ثم قو تقريععر فععي وينشاط
ينا((:   قال وتثبيته القول هذا حز رز يع يف ةث   شل يثششا هلوا شب يقششا يعععود ) الضععمير) يف

رنا(( الثلثة على شإ حم   هك حي يل ين شإ هلو يس حر ل ن بععإ ن المؤكععدة بالجملععة  أتععوا)) هم
الثاينيععة الجملععة فجععاءت وأينكععروا بالول كذبوا قد فهم ذلك تقتضي الحال

بععأكثر تؤكععد لععم لمععاذا قائل قال لو ولكن تكذيب مقام المقام ل ن مؤكدة
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لفظععي واحععد بمؤكععد أكععدت ، مؤكععد من بأكثر أكدت هي قلنا ؟ مؤكد من
: قععال ولهععذا الرسععول زيععادة وهععو معنععوي بمؤكععد ) وأكدت) (( إن وهو

الرسول الول المؤكد ؟ ل وإل مؤكدا ن فيها صار ) إذا) بثالث (( عززنا
مقععام هنععا المقععام هل قائل قال لو ) ولهذا) (( إن الثايني والمؤكد زيادة
سععبيل علععى قلنا ؟ الوجوب سبيل على وإل الستحسا ن سبيل على تأكيد

يتكععرر التأكيععد فععإ ن الوجععوب سبيل على إينه : القاعدة قال فإذا الوجوب
يكععرر يعنععي واللم والقسععم إ ن ، والقسععم إ ن واللم بععإ ن بإ ن، يؤتي يعني

(( إنا بععاللفظ التأكيععد ينععوعين مععن لكنععه مكععرر المؤكععد هذا قلنا المؤكد
إليكششم إنششا (( فقششالوا بثععالث تقععويتهم بععالمعنى ) وتأكيععد) إليكششم

وهععم وجععل عععز اللععه قبععل مععن ؟ مععن قبععل من ) مرسلو ن) لمرسلون
   الله من هي وإينما لشخص الرسالة ادعوا ما أينهم ذلك يعلمو ن

أقععوال يععردو ن المكععذبو ن ، المكععذبين من اغيرهم جواب هؤلء جوابه كا ن
اا وإثبات بنفي الرسول اا بنفي أحياين ((:  يقولععو ن النفي ففي بإثبات وأحياين

حم:  تعععالى اللععه قععال ) كمععا) مثلنا بشر إال أنتم ما يل يأ حم ((  شه شت حأ هأ ييشش يبشش ين
ين شذي رل حن ا حم شم شه شل حب  ]70)[التوبة:) يق
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